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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 46  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
• Leitura 

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados. 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

Partilhar conhecimento e experiências sobro turismo de aventura. 

 

Título/Tema do Bloco 

Venham praticar desportos radicais! 

 
Fonte imagens: http://trails.visitazores.com/pt-pt e https://www.visitportugal.com 

   
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

O que fazer nos Açores? 

 

Passeios Pedestres  

 Nos Açores encontra uma rede 

com cerca de 70 trilhos, todos 

classificados consoante o grau de 

dificuldade, distância e tipo de 

trajeto. Caminhando do litoral 

para o interior, a paisagem é 

marcada por densos matos 

costeiros. Contudo nem só de vegetação se faz a paisagem, já que vulcões, cascatas, 

casas típicas, moinhos de vento e barcos de pesca também se encontram à distância 

do olhar. 

 

Mergulho 
Temperaturas médias do mar entre os 22ºC no 

Verão e 16ºC no Inverno, e a boa visibilidade 

das águas cristalinas são algumas das condições 

que fazem dos Açores um destino ideal para a 

prática de mergulho. A esta amenidade 

climática associa-se a variedade de paisagens 
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submarinas, com fundos vulcânicos habitados por diversas espécies. E se, para o 

mergulhador, esta riqueza de ecossistemas não basta, existem também os parques 

arqueológicos cheios de destroços de navios mercantes e de guerra, que ao longo 

da História aqui ficaram sepultados. 

 

Parapente 

Nestas ilhas, qualquer que seja o rumo do vento e sem ter que 

percorrer longas distâncias, existem sempre plataformas de 

onde é possível descolar e aterrar, em segurança. Sobrevoar 

em silêncio a paisagem vulcânica, é, sem dúvida, uma forma 

diferente e cheia de adrenalina de apreciar o horizonte. As 

condições climáticas amenas que caracterizam o arquipélago 

permitem desfrutar desta atividade o ano todo. 

 

Fonte: https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/384737 (Adaptado). 

 

2. Qual destas atividades gostarias de fazer? Porquê? 

____________________________________________________________ 

  
3. Regista as informações sobre a paisagem que encontras em cada uma das 

atividades. 

Passeio pedestre _________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

Mergulho _______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

Parapente ______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 

  

   

 

 


